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1 Individuele prijzen: 
 
Er waren in deze 11 de Geo-olympiade ongeveer 1200 inschrijvingen uit 110  scholen.  
Voor gedetailleerde gegevens verwijzen we naar de w ebsite van de VLA en de Geo-
olympiade. ( www.geo-olympiade.be  ) 
Er waren 13 finalisten, maar Thomas Santy van het St. Jozefsinsituut Brugge (beste punten 
in de schiftingen) nam niet deel aan de finale en krijgt als blijk van waardering het boek 
“Leuker leren”dat hem zal bezorgd worden. 
De 12 andere finalisten behaalden, in omgekeerde vo lgorde: 
 
12de prijs Maxime Carpentier uit Oostduinkerke en leerling aan het Bisschoppelijk  
  college Veurne met 54,5 % 

ontvangt: 
� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 

geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  
� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Walvissen en andere zoogdieren’ geschonken door het 

KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 
 
 



11de prijs Kwinten Vleeshouwers uit Kampenhout en leerling aan het  
  Don Boscoinstituut Haacht met 55,5 % 

ontvangt: 
� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 

geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  
� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Walvissen en andere zoogdieren’ geschonken door het 

KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 

 
 

9de prijs Jonas Degrave uit Wijtschate  en leerling aan het Lyceum OLV ter Nieuwe  
(e.e.)  Plant te Ieper met 56,0 %  
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 
geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 
van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 
(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Bernisart en de Iguanodons’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 
9ste prijs Thomas Janssens uit Oostakker en leerling aan het Sint Janscollege te  
  Sint-Amandsberg-Gent met 56,0% 
  ontvangt: 
 

� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 
geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 
van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 
(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Bernisart en de Iguanodons’ geschonken door het KBIN 



� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 
geschonken door het Havencentrum Lillo 

 
 

8de prijs Simon Oeyen  uit Meerhout en leerling aan KOGEKA 6 te Geel met 57,0 % 
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 
geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 
van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 
(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Bernisart en de Iguanodons’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 

 
7de prijs Stijn Van Caekenberghe uit Meise en leerling aan het Sint Theresiacollege 
  te Kapelle-op-den-Bos met 61,0 % 
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 
 geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap   
� een Interrailpas (t.w.v. 275 euro), geschonken door Interrail-NMBS  
� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Bernisart en de Iguanodons’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 
 
6de prijs Guy Heylen uit Geel leerling KOGEKA 4 te Geel met 62,5 % 
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 
geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

�   een Interrailpas (t.w.v. 275 euro), geschonken door Interrail-NMBS  
� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 



� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Bernisart en de Iguanodons’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 
 
5de prijs Dorien Schouppe uit Erembodegem en leerling aan Instituut voor Katholiek 
  Secundair Onderwijs Denderleeuw met 63,0 % 
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 
geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  

� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut  

� het kunstboek ‘De Vlaamse primitieven’ (twv 50 euro), geschonken 
door het Mercatorfonds 

 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Leven of overleven’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
� en (onder voorbehoud) deelname aan de Internationale Geografie-

olympiade in Brisbane Australië, eind juni 
 

 
     

4de prijs Jan Van Balen  uit Heverlee en leerling aan het Sint Albertuscollege  
  Haasrode met 66,5 % 
  ontvangt: 

� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 
geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap   

� een Interrailpas (t.w.v. 275 euro), geschonken door Interrail-NMBS  
� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
� het kunstboek ‘De Vlaamse primitieven’ (twv 50 euro), geschonken 

door het Mercatorfonds 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Leven of overleven’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
 
 
3de prijs Kristof Vanderhoydonck uit Neerpelt en leerling aan WICO Neerpelt met 
  67,0 % 



ontvangt: 
� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 

geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap  
� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
� het kunstboek ‘droombeelden van het Verre Oosten’ (twv 55 euro), 

geschonken door het Mercatorfonds 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Leven of overleven’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
� en (onder voorbehoud) deelname aan de Internationale Geografie-

olympiade in Brisbane Australië, eind juni 
 
 

2de prijs William Daemen uit Hechtel-Eksel en leerling aan het Don Boscocollege  
  Hechtel met  72,0 % 

ontvangt: 
� het kunstboek ‘De Schelde, verhaal van een rivier’ (t.w.v. 40 euro) 

geschonken door de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap 
�  een Interrailpas Globaal (t.w.v. 385 euro), geschonken door Interrail-   

NMBS  
� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 

geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 
� het kunstboek ‘Feiten en mythen van de Guldensporenslag’ (twv 75 

euro), geschonken door het Mercatorfonds 
� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 

van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 
� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 

(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Leven of overleven’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
� en (onder voorbehoud) deelname aan de Internationale Geografie-

olympiade in Brisbane Australië, eind juni 
 

 
1ste prijs Jens Van der Auwera uit Hove en leerling is aan Regina Pacis Hove met 

73,0 % 
ontvangt: 

� het kunstboek ‘Fascinerende landschappen van Vlaanderen en 
Wallonië’ (t.w.v. 60 euro) geschonken door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wetenschap 

�  een Interrailpas Globaal (t.w.v. 385 euro), geschonken door Interrail-   
NMBS  



� het kunstboek ‘Van Mercator tot computerkaart (t.w.v. 27 euro) 
geschonken door het Nationaal Geografisch Instituut 

� het kunstboek ‘Tuinen van heden, vernieuwde tuinarchitectuur in 
Europa’ (twv 75 euro), geschonken door het Mercatorfonds 

� een orthofotoplan van de eigen streek en een CDRom Centrumsteden 
van België (gezamenlijk t.w.v. 50 euro) geschonken door Eurosense 

� het reisboek Ontdek Frankrijk, de mooiste reisbestemmingen’ 
(fotoboek) en ‘Kunstschatten uit Egypte (gezamenlijk t.w.v. 85 euro) 
geschonken door uitgeverij Pelckmans 

� de nieuwe Wolters Algemene Wereldatlas 2004 (t.w.v. 29 euro) 
� het boek ‘Leven of overleven’ geschonken door het KBIN 
� een didactische CDRom van de binnenvaart (t.w.v. 25 euro) 

geschonken door het Havencentrum Lillo 
� en (onder voorbehoud) deelname aan de Internationale Geografie-

olympiade in Brisbane Australië, eind juni 
 

2 Speciale prijzen 
 

Prijs voor de beste TSO-leerling per provincie 
 
de prijs voor de beste TSO/KSO/BSO leerling is een aanmoedigingsprijs om de leerlingen 
van eerder technische en beroepsrichtingen er toe aan te zetten in grotere aantallen deel 
te nemen aan deze wedstrijd die veel meer test dan louter kennis.  
Er is één prijs per provincie en hij bestaat uit een waardebon (25 euro) die wordt 
overhandigd in of via de regionale werkgroepen van de VLA; bovendien neemt de beste 
TSO-leerling, ook indien hij niet bij de 10 besten van de algemene rangschikking van de 
schiftingen zou behoren, deel aan de finale.  

 

Prijs ‘scholen’ :  
 
Er waren dit jaar veel prijzen voor scholen. 
(ten minste vier deelnemers en beste gemiddeld resultaat in de schiftingen van de vier best 
gerangschikten): 
De prijzen worden verdeeld tussen de 5 eerste scholen: 
 
Twee scholen ontvangen een K12 set met het nieuwe ArcView pakket, concurrent use, en 
didactisch materiaal over het gebruik van GIS op school, geschonken door ESRI Belux  
De pakketten worden overhandigd in naam van de heer Henri Van Oosterwyck, GOM, door 
mevrouw Valerie Janssens van Eurosense 
 
Drie scholen ontvangen een document voor het downloaden van een pakket met 
Orbit Explorer  (gratis desktop viewer) 
Orbit GIS (full desktop GIS, 1 licentie) 
EOS Lite (gratis limited Server) 
EOS Interactive (full interactive server, 1 seat, unlimited users, unlimited resources) 
en Documentatie (gezamenlijke waarde per pakket : 5000 €) 
geschonken door Eurotronics Lokeren, vertegenwoordigd door de heer Johan Bonne, 
Afgevaardigde Beheerder. 
 
Eén school ontvangt een ‘transparantenmap’, geschonken door TTE (Transparencies to 
Educate) uit Nederland  



 
Twee scholen ontvangen elk een wandkaart, geschonken door Vincent leermiddelen (de 
heer Stijn Vernieuwe) 
 
De laureaten zijn: 
 
vijfde school:  Sint-Janscollege Sint-Amandsberg Gent (vertegenwoordigd door 
collega Fernand Clemminck): een wandkaart ‘Wereld’ 
 
vierde school: Sint-Gabriëlscollege, (vertegenwoordigd door collega Ingrid van den 
Zegel): de licentie van Eurotronics 
 
derde school:  Lyceum Heilig Hartinstituut Heverlee (vertegenwoordigd door collega 
Marleen Logie): een wandkaart ‘Europa’ en het TTE-pakket ‘Levende Aarde’ 
 
tweede school: het Bisschoppelijk College Onbevlekte Ontvangenis Veurne  
(vertegenwoordigd door collega Ivan Vandecasteele): de licentie Eurotronics en Arc View 
van ESRI 
 
en als eerste : KOGEKA Geel (vertegenwoordigd door collega Veerle De Houwer):  
eveneens de licentie Eurotronics en Arc View van ESRI 
 
 
de stuurgroep Geografie-olympiade 
 
Dirk Coolsaet, Luc Henau, Hugo Miguet, Jef Thys, Ria Van Mol, Ingrid Van den Zegel & 
Yvan Vandewalle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit project is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van 
de Vlaamse Gemeenschap. 


